
IM. STEFANA JARACZA· OLSZTYN - ELBLĄG 

ARTHUR MILLER 

CZAROWNICE 
Z SALEM 



Dyrektor i kierownik artystyczny 
JAN BŁESZYI'fSKI 

Zastępca dyrektora 
JAN RAUBE 

Kierownictwo literackie 
BOŻENA WINNICKA 

BOHDAN DZITKO 

Kierownictwo muzyczne 
WŁODZIMIERZ JARMOŁOWICZ 

ARTHUR MILLER 

„ P oeta ,-, ie :n oże zm i en ić św i a ta - n ie 
w oln o mu j edna k p r zy jmować go tak im 
j a kim j e st" . 

1 



ARTHUR MILLER 

CZAROWNICE Z SALEM 
(The Crucible) 

sztuka w czterech aktach 

Przekład: Wacława Komarnicka i Krys tyna Tarnowska 

_ . _ _ :Parris 
Putnam . 

Pani Pu tnam . 

Abigail . 
Zuzanna 
Betty 
Mercy Lewis . 
Mary Warren 
Tituba . . . 
John Proctor . 
Elizabeth Proctor 
Rebeka Nurse 
Francis Nurse 
Giles Carey . 
John Hale . 
Ankiel Cheever 
Herrick . 
Hathorne 
Danforth 

Scenografia: 
LILIANA JANKOWSKA 

Opracowanie muzyczne : 
WŁODZIMIERZ .JARMOŁOWICZ 

O SO BY: 

KAROL HRUBY 
ANTONI 'CHĘTKO 

I NI ART A SOBOLEWSKA 
· 1 JANINA ZAKRZYŃSKA 

JOANNA BIESIADA 

* * 
JANINA KRAWCZYKIEWICZ 
l\'1ARIA E.JNIK 
SONIA CIESIELSKA 
M AGDALENA KUSIŃSKA 
RYSZARD MACHOWSKI 
HANNA KRUPIANKA 
EUGENIA ŚNIEŻKO-SZAFNAGLOWA 
WŁADYSŁAW BADOWSKI 
ROMAN SZMAR 
EDWARD SOSNA 
KONRAD WAWRZYNIAK 
ANDRZEJ SKUBISZ 
.JOZEF STRUMIŃSKI 
.JOZEF CZERNIAWSKI 

Reżyseria: 

JERZY WRÓBLEWSKI 

Układ ruchu: 
BARBARA FIJEWSKA 

Asys tenci reżysera: 

Kontrola teks tu: 

B AR BARA SOSNA 

MARIA EJNIK 
EDWARD SOSNA 

Nagrania organowe : JANUSZ MACKOWIA K 

Przedstawienie p rowadz i: 

ED!l'I U ND NOW,\K 

Szósta premiera sezonu XXV dnia 7 lutego 1970 r. vv Elblągu 



* 

/l. u tor „Procesu w Salem" urodził się w r. 1915 
w Nowym Yorku, na wyspie Manhattan, w zna
nej dzielnicy H arlem. Ojciec jego - drobny prze
mysłowiec , zrujnowany przez kryzys roku 19.29 
był emig rantem z Austrii. Matka P?chodziła 
z Nowego Jorku. Młody Miller chodził do teJ 
same.i szkoły co matka, miał nawe t t ych samyc.h 
nauczyc ieli. Póżniejszy pisarz nie odznaczał s ię 
zresztą w s~kole niczym szczeg?lnym. Po uzyska
niu matury zaczął pracować Jako subiekt. Mo
mentem zwrotnym, który zadecydował o kierunku 
jego za interes2wań i późniejszej karierze była'. 
jak p odaje w swej autobiografii - lektura „Braci 
Karc;mazow" Dostojewskiego. Miller zaczyna czy
ta ć i uczyć się. Wreszcie wstępuje na , wydzi~ł 
dziennikarski Uniwersytetu Michigan , ktory kon
czy w roku 1S38. 

Jego pierwsze poważniejsze próby literackie 
powstają w roku 1944. Są to dramaty: „The Ma.~ 
Who All the Luck" („Najszczęśliwszy człowiek ) 
i Situation Norma!". W roku 1945 ogłasza po
wt~ść „Focus" („Ognisko"). W roku 1947 pisz~ 
Miller dramat: „All my Sons" („Wszyscy moi 
synowie") poruszający pro~lem wo_iny , jako 
źródła zys ku dla fabrykantow brom. W dwa 
lata później powstaje d ramat „Death o~ a Sales
man" („Śmierć komiwojażera" ), za ktory sław
n y już wówczas dramaturg dostaJe nagrodę 
Pulit ze ra (1949). 

„The Crucible" („Proces w Salem" ) najbardziej 
2nan y dram a t Millera , wystawiany r.a całym 

·świecie i przerobiony przez .Jean Paul Sartr'a na 
scenariusz filmowy („Czarownice z Salem") zo stał 
napisany w roku H'53. 

W roku 1955 ogłosił Miller dwie sztuki auto
biograficzn e: , W spomnienie o dwóch poniedział
kach" ( „Mem~ry of Two Mondays") . i '"Widok 
z mostu" („View from the Bridge") , ktore Jeszc~e 
raz potwierdziły jego pozycję - jedneg~ z naJ
wybitniejszych współczesnych dramaturgow ame
rykańskich. 
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ARTHUR MILLER 

O „PROCESIE Z SALEM" 

„ .. Takie były techniczne i dramaturgiczne prze
słanki, które dały początek Procesowi w Salem, 
ale sam pomysł sztuki powstał z tego, co „wisiało 
w powietrzu''. O ile przyjęcie, z jakim spotkały się 
moje dwie poprzednie sztuki, ukazało mi świat 
w łagodniejszych kształtach i b arw ac h , o tyle 
pewne wydarzenia z początku lat pięćdziesiątych 
dowiodły niezbicie , że trwałem w ?Judzeniach. 
Wstrząsnęły mną nie tylko wybryki maccarthyz
mu, lecz nadto coś , co wydawało mi się dziwne 
i tajemnicze: fakt, że kampania polityczna pro
wc:dzona świadomie i za pomocą obiektywnych 
środków może nie tylko zrodzić terror, lecz dać 
początek nowej, subiektywnej rzeczywistości. 
dosłownie mistyce, która z biegiem czasu nabiera 
charakteru rzeczy uświęconych. Wstrząsnął mną 
ten niewiarogodny fakt , że sprawy tak prozaiczne 
i małostkowe, głoszone przez ludzi zgoła śmiesz
nych , mogły sparaliżować proces myślenia, a co 
gorsze - nagromadzić w sercach ludzkich takie 
mnóstwo zagadkowych uczuć. Ze zdumieniem 
patrzyłem na ludzi, których znałem od lat, 
a którzy mijali mnie bez pozdrowienia. Rosła 
we mnie pewność, że ktoś świadomie budzi 
i podsyca strach tych ludzi. Było dla mnie rzeczą 
niepojętą, że uczude tak głębokie i tak subiek
tywne mogło być zaszczepione z zewnątrz. Te 
wł a śnie sprawy odżywają w każdym słow i e 
tekstu Procesu w Salem. 
Zadawałem sobie z początku p ytan ie , cz v 

strach ten zn ajduje pożywkę w ins tyn k cie s amo
Z<< chowawczym, w oportunizmie, bądż też w oba 
wie przed wyobcowaniem ze społeczności. Ludzie , 
którzy mieli dalekie tylko koneksj e z lewicą, 
boli s ię na równi z tymi, którzy byli bezpośrednio 
7.aa ng ażowa ni. Znałem człowieka, który w e zwany 
p r zed oblicze swego przełożonego tł umaczył mu, 
że cckolwiek by o nim powiedziano. nigdy ni e 
miał kontaktów z ugrupowaniami lewicowymi. 
To wlaśn ic obróciło się w zarzut: nie mógł bo
\.Viem zł ożyć żadnego zeznania . Zwolniony z pra
cy, człcwiek ten w ciągu przeszło roku bał się 
wyjść z domu. 

Po pewnym czasie doszedłem do wniosku , .że 
sprawa ta, podobnie jak inne formy uległ.osc1 
.społecznej, bierze się z poczucia winy, któ.rą Je~
nostka pragnie ukryć, podporządkowuJąc się 
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ślepo nakazom. W tym konkretn ym prz ·pad ;:u 
wina polegała na tym, że ludzie nie czuli s ię tak 
prawomyślni, jak powinni byli być ; że obcy im 
był ton publicznych deklaracji i że można było 
na dobrą sprawę doszukać się w ich postępowa
nu cech wywrotowych. Wyczuwało się narasta
ją c ą falę nowej religijności, której wyrazem bylo. 
nie tylko wzn szenie nowych kościołów i frek 
wencj a na nabożeństwach, lecz coś w rodza ju 
oficjalne j pobożności; nie mogłem jej żadną 
mia rą pogodzić ze znanymi w historii Stanów 
Z jedn oczonych lic znym i wypadkami obrazobór 
stwa . Obserwowalem tworzenie się czegoś. 
w rodza ju wewnętrznego mechanizmu wyznariia 
i p rzebaczenia g zechów, czego nie było poprzed
n io. Lansow~mo nawet teorię, że sumienie nic 
jes t sprawą os obis tą , lecz wytworem admin i
s tracj i pań stwowej. 
Zamierzałem wówczas napis ać sztukę zj adliwą , 

któ ra u k azała b y ten krę tac i, wypracowany 
w s zczegółach i jedyn y w swoim rodzaju proces . 
w któ rego rezultacie grzech s trachu kolektyw 
n go zabija sumien ie człowieka , czyli jego sa 
mego. Nie była to idea obca temu, co wypełniało 
moje poprzednie sztuki. Procesowi w Salem t o-
warzys zył jednak wysiłek zmierzający do wyjśc ia 
poza ukazanie małego wyc 'nka rzeczywis to ści 
i ujawnienie winy bohatera, tej winy, która zabij a 
osobowość człowieka. Ta idea świtała mi i nab ie
rał a co raz pełniejszych kształtów już przy pisani u 
sztuk poprzed nic h. 

r-----

'-------

Gdzież się podziali nasi buntownicy , 
'Których zamierzeniem było rzucić światu 
w twarz cały swój osobisty pogląd na 
życie? Czy może wszyscy ludzie są dziś 
szczęśliwwi i zadowoleni? Czy można wie
rzyć, że problem życia został raz na zawsze 
rozwiązany? 

Arthur Mi!lel'.' 
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.---,---
L---'---

Gdzie są sztuki wstrząsające, po
budzające do działania, w których znajdują 
swoje odbicie problemy, z jakimi każdy 
człowiek szamoce się dzień po dniu, na 
ulicy, w mieszkaniu i w metro? 

Arthur Miller 

--- ,.-------.. 

Projekty kostiumów 

5 



ARTHUR MILLER 

Z KOMENTARZY 
DO „PROCESU Z SALEM" 

Gd y rozgrywa ł y się te zdarz ma, Parris miaI 
lat czterdzieści kilka. Historycznie była to postać 
n ikczemna i niewiele dobrego można o nim po
wiedz ieć. Uważał. że jest prześladowany na każ
d y m krok u. chociaż we własnym mniema niu n ie 
s zczęd ził trudów, żeby zjednać sobie Boga i ludzi. 
Dważał to za zniewagę, jeżeli podczas nabożel'l 
stwa k toś wstał i zamknął drzwi nie spytawszy 
go o pozwolenie. Był wdowcem. dziećmi nie 
in te rc s o wał się i nie umiał z nimi postępować. 
Trak tował je jako „młodych doros łych" i aż d o 
wyb uchu tych dziwnych wypadków nie przy
szłoby mu nawet na myśl. że dziecko może prag
r<ąć czegoś więcej , niż aby starsi pozwolili m u 
chodzić z wyp rostowanymi plecami, wzrokiem 
spuszczonym, rękami przyciśniętymi do boków 
i zaszn ro wanymi ustami. 

Dom mieszkalny w ie lebnego Parrisa znajdo
wa ł s ię w „mieście". ale m y dzisiaj nie nazwali
byśmy tej osady nawet wioską. Kościół stał obok 
domu pastora, w obu zaś kierunk ach - ku za 
tnce i wgłąb lądu - ciągnęły się szeregi ciem
n ych domów o małych oknach. domów przycu p 
ni ętyc h do ziemi w obronie przed ostrą zimą 
:\Ias achusetts. Salem powstało przed niespełna 
czterdzies tu la ty. 

Nik t nie w ie, jak ci lud zie naprawdę żyl i. Nie 
był o wśród nich pisarzy, zresztą nie pozwoliliby 
nikomu czytać dzieł literackich. gdyby w Salem. 
zna l azły się przypadkiem jakieś książki. Ic h 
w iara zabraniała im wszystk iego , co miało zwią
zek z tea trem lub było „płochą rozrywką ". Nie 
obchodzili świąt Bożego Narodzenia, a dzień wol 
ny od pracy był dla nich dniem tym gorliwszej 
modlitwy. 

Nie znaczy to bynajm niej, że nic nigdy nie 
urozmaicało tego surowego i posępnego życia . 
Gdy któryś z s ąs i adów wybudował nowy dom, 
schodzili się przyjaciele na uroczystość „położe 
nia dacnu"; podaw2n'.) wtedy zapewne bardziej 
\\" yszukane .i adb i ra cz;,:; ,, gości m ocnym jab
łecznikiem. Nie brakło też w Salem nicponiów , 
którzy zabawiali s ię w ka rczmie Bridget Bishop. 
Ale należy przypuszczać, że w moralności utrzy
mywała osadę n ie tyle relig ia, ile c i ężka praca, 

6 

Proj e kt y kostiumów 

gdyż ludzie ci musieli toczyć z ziemią bo je 
o każde ziarnko plonów i nikt nie miał czasu 
na głupstwa. 

że jedn a.k zdar.zały ię w" rćd nich le+:k nduchy, 
wsk azuje na to zwyczaj wy znaczania dwuosobo
wych patroli, k tóre miały za zadanie „przecha
dzać się w czasie nabożeństwa i wypatrywać 



'tych, co przebywając w pobliżu Domu Bożego 
nie uczestniczą w obrządkach i modlitwach lu::i 
co pozostają w domu albo na polu bez słusz~ych 
ku temu racji, spisawszy zaś ich nazwiska, przed
kład ać je urzędnikom sądowym, którzy powinni 
wszcząć przeciwko ludziom tym dalsze docho
dzenia". Ta skłonność mieszania się mieszkań
ców Salem w cudze sprawy była uświęcona tra
dycją i ona zapewne zrodziła wiele podejrzeń, 
które stały się z czasem pożywką dla nadch odzą
cego szaleństwa . Był to też, moim zdaniem, jeden 
z obyczajów, przeciwko którym człowiek pokroju 
Joh na Proctora prędzej czy później musiał się 
zbuntować; minęły już bowiem czasy warownego 
obozu, a ponieważ w kraju zapanowało względ
ne - jeżeli nie całkowite - bezpieczeństwo, 
dawn e nakazy dyscyplny coraz mniej dawały s ie 
lud ziom we znaki. 
Tuż obok zaczynała się puszcza. Kontynent 

amerykański ciągnął sę ku bezkresnemu Zacho
dowi, pełen niezbadanych tajemnic. Mieszkańcy 
Salem dzień i noc czuli za plecami grożące im 
niebezpieczeństwo; z mrocznej puszczy wypadali 
od czasu d o czasu India nie i wśród paraf ia n 
wieleb nego Parrisa wielu było takich, których 
krewni padli z rąk pogańskich plemion. 

Re ligijny snobizm tych ludzi przyczyni ł się 
czę ściowo do tego, że nie n awróc ili Indian. 
Zresztą było im zapewne wygodniej rabowa ć 
ziemię poga nom niż braciom w Chrys tusie. 
W każdym razie tylko bardzo nieliczni Ind ia nie 
przyjęli chrześcijaństwo, a mieszkańcy Salem 
wierzyli głęboko, że puszcza dziewicza jest ostat
nim schronieniem Lucyfera, jego bazą wypado
wą, ostatnią redutą. Puszcza amerykańska była 
db nich ostatnim zakątkiem na ziemi, który nie 
ukorzył się przed Bogiem. 

Z t ych powodów - między innymi - w ich 
postawie dominowała nieustępliwość, a nawet 
skłonność do prześladowań. Oczywiście ich 
przodkowie cierpieli prześladowania w Anglii, 
teraz więc oni i ich kościół odmawiali wolności 
wszelkim innym sektom religijnym, w obawie, 
aby niegodziwe praktyki i bałamutne idee nie 
splamiły i nie skaziły ich Nowej Jerozolimy. 
Słowem - wierzyli, że dzierżą w swych pew

nych dłoniach pochodnię, której płomień oświetli 
cały św iat. 

Ale w roku 1692 mies zkańcy Salem nie byli już 
owymi idealistami, którzy przebyli Atlantyk na 
pokładzie Mavfl0w~r św;. „ ; ·"=::: ;;~~::: '.·:'.:·:. ;,:ze
mianom, za ich życia rewolucja zburzyła władzę 
królewską i zastąpiła ją rządami junty, która 
znajdowała się teraz u władzy. Czasy musiały 
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być ' ich oczach szalone, a prostaczkom wyda
wały s i ę zapewne skomplikowane i beznadziejne. 
Nie trudno dos trzec, jak prosta była droga rozu
mowania tych ludzi, gdy chaos czasów zaczęli 
przypisywać machinacjom potężnych i nieczy-
stych mocy. · 

Polowanie na czarownice były czymś więcej niż. 
zwykłym przejawem terroru. Stwarzały także 
zdawna wyczekiwaną okazję dla wszystkich 
chętnych do publicznego wyznawania grzechów 
i win pod pretekstem oskarżenia rzucanego prze
ciwko ofierze. Ten czy ów mógł teraz oznajmić 
publicznie - przy czym postępek jego był patrio
tyczny i zbożny - źe Marta Corey przyszła do 
niego nocą i gdy żona spała obok w łóżku, poło
żyła mu się na piersi „niemal go dusząc", ale 



·czyniący wyznanie miał stąd satysfakc j ę nie 
mniejszą, niż gdyby chodziło o cielesną powłokę 
Marty Corey. Na ogól nikt nie mówi publicznie 
o tego rodzaju sprawach. 
Można było teraz jawnie dawać wyraz zadaw

nionej nienawiści do sąsiadów, można było 
mścić się, chociaż biblia nakazywała miłosierdzie . 
Głód ziemi, który objawiał się dotąd w bez
ustannych sporach o miedzę i tytuły posiadania, 
zaspokajano teraz na wyższej i godniejszej płasz
czyźnie monilności. Można było nie tylko oska r 
żyć sąsiacla o konszachty z diabłem, ale na 
dodatek b :; ć usprawiedliwionym we wl asnym 
sum ieniu. S tare porachunki wyrównywano na 
płaszczyźnie walki Boga z Lucyferem, podeJrzlt
wo~ć i zawiść nieszczęśliwych względem tych . 
.którym się powindło, znalazły ujści e \ V powszech 
nym wybuchu rn ~ciwości. 

(przelożył y W Komarnicka i K. Tarnow sk a) 

KRYTYK RADZIECKI 
O MILLERZE 

Gd yby Arthur Mille r - czy tar.iy w recenzji 
R Orlowcj (l':ov..- yj Mir nr 7/1861) z świ eżo wy
danego przez „Iskusstwo" tomu sztuk Millera -
napisał książkę o sobie, o historii swoj ego życia, 
otrzymalibyśmy jeszcze jedną sztampową relacJę 
o tzw. niezwykłej karierze przeciętnego Amer:;
kanina. W rzeczy samej, ten syn ubogiego emi
granta z Europy stał się w przeciągu krótkiego 
stosunkowo czasu człowiekiem bogatym, pisarzem 
o światowym rozgłosie. Tymczasem książki 
Millera - wyda rzenia w jego życiu najważniej
sze - pełne są goryczy, tchnie z nich ból nad 
losem człowieka, który urodził się wolny 
i szczęśliwy, ale który w oczach Millera stal się 
istotą zniewoloną , poniżoną, skrzywdzoną. Nie 
jest chyba przypadkiem, że· Miller zaczął myśleć 
o literaturze po przeczytaniu Braci Karamazow 
.Dostojewskiego. 
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Smierć komiwojażera przyniosła Millerowi 
sławę światwą. Jedną z cech Millera-a rtysty 
jest stałe niezadowolenie z rzeczy już osiąg
niętych. Ciągle chce iść dalej, szuka nowych roz
wiązań. Nowych środków wyrazu artystycznego 
szuka przede wszystkim w Procesie w Salem. 
W pracach teoretycznych nazwał Miller swój styl 
realizmem abstrakcyjnym. Nie jest to może 
określenie nazbyt precyzyjne, ale mimo swej 
ogólnikowości jednak dość trafne. Pisarz dąży 
nieodmiennie do formułowania szerokich uogól
nień, skomplikowane i „życiowe" prawdy chce 
sprowadzić do elementów najprostszych. W Pro
cesie w Salem interesuje go nie tyle historia, ile 
możliwość przeprowadzenia paraleli między wie
kiem siedemnastym a dwudziestym . Nie jest 
dziełem przypadku, że Anouilh napisał sztukę 
o Joannie d'Arc, Brecht - o Galileuszu , Miller-
o procesie czarownic z Salem. Jest jakaś prawi
dłowość w tym, że pisarzy połowy wieku dwu
dziestego, którzy na własne oczy oglądali drugą 
wojnę światową i faszyzm, fascynuje historia, od 
której chcieliby się dowiedzieć , jak kiedyś ludzie 
znosili podobne doświadczenia , jak się zachowy
wali wobec inkwizycji, przy pomocy jakich argu
mentów bronili własnej prawdy, jak przeciw
stawiali się ps ychozie masowej. 
Również i tu wprowadza Miller swój własny 

temat, własną melodię. Jak zwykle, jest trzeźwym 
realistą . Śledzi uważnie sam proces pozbawiania 
człowieka godności, dehumanizacji, gnicia. Poka
zuje podszewkę demagogii religijnej, podłoźe 
ekonomiczne „polowania na czarownice" - . wal
kę o ziemię, o pastwiska , o trzodę. Interesuje go 
jednak również co innego: upór i uczciwość czło
wieka. ,John Proctor nie ulega. Miller stawia 
w związku z tym najwaźniejsze pytanie: czy 
cierpienia i śmierć Proctora miały sens, skoro po 
dwustu pięćdziesięciu latach powtórzą się t<! 
same procesy czarownic? Wymowa dramatu daje 
odpowiedź potwierdzającą. Popiół i zgliszcz11 
mogą stać się sztandarami ludzkości. Droga do 
szczęścia ludzkości nie jest łatwa, prowadzi obol< 
stosów i szubienic . Nie są to jednak daremne 
cierpienia, walka przeciw niesprawiedliwośc i ma 
sens. Walka czyni człowieka pięknym. 

(Dialog,,, Nr IO , 1961 r.) 

11 



ROZMOWA Z REŻYSEREM 

Re::yse r ._,cza rownic z Sal m " p. Jer:t:y W rób
lewski t<ko n.czył wydzw ł reżys erii w warszawskie j 
PW ST . Stal e wspó lpracuje z Teat rem im. Jul iusza 
Osterwy w Lu bl inie i Teatrem Rozmaito~ci 
w Krakowie . Reżyserował m. in. „Ham le tn" , 
„Ry~zarda Il" zek spira , „Norę" Ib sena, ,,Pana 
Jowza lsk te!]o" Fredry, „Niemców" K ruczkow 
i;kiego. „Czaro wnice z Salem" są jego osiemna sta 
i;::tuko . 

- Czy rcż:v e r wał Pan jakąś współczesną 
sztukę amerykańską? 

ie. I może dla tego „C za rownice z Sale m" 
bard zo m nie za i n teresowały . Miller, jak w ięk
szość współczesnyc h drama t urgów, mówi o współ 
czesności. Wydarzenia historyczne, kos tiu m są 
tylko prete ks tem . „Czarow nice" powstały w okre 
sie s zaleją cego te rroru maccarthyzmu, b yły pro
testem przec iwko op r tu nizmowi i poniż aniu 
lud zkie j godn ości. W obawie przed amerykai'lską 
cenzurą Mille r uciekł si do historii i umieścił 
swoją sztukę w klimacie pury tańsko-pro testanc
kim. Ten klimat mógłby być dla naszej widowni 
obcy, dlatego też uważam, że mamy prawo -
ko rzys tając również z tego, że Miller musiał 
zasłonić się historią - rezygnować z pewnej 
do~ ł owności i wierności historycznej na rzecz 
atmosfe ry. Nie można zapominać, że „Czarow
nice" są splotem moralistyki z publicystyką 
i dl atego oprócz racji inte lektualnych właściwych 
publicy tyce , ważnym e lementem jest oddział y 
wanie na wzruszenie, na uczucia, co jes t cechą 
moralitetu. 

- Co zresztą wynika nie tylko z treści sztuki,. 
ale chyba także z kompozycji sztuki. 

- Naturalnie. Nie zapominajmy, że drama
turgia Millera wyrasta z pnia naturalizmu. 
Nowośc ią u Millera jest skrzyżowanie natura
lizmu z moralistyką i publicystyką. Nas bardziej 
interesuje nurt poublicys tyczna-moralitetowy 
i w tym kierunku realizujemy przedstawienie. 
Dlatego też poszczególnym aktom sztuki nada
liśmy robocze hasła-nazwy: egzorcyzmy, oczysz
czenie, sąd , więzienie-śmierć. Cechą moralitetu 
jest też poqział na dobro-zło i tacy są ludzie 
w tej sztuce. Z akcji mogłoby wynikać, że zło 
zwycięża, jest to jednak zwycięstwo tylko 
pozorne. Śmierć Proctora jes t obroną honoru, 
godności i wielkości człowieka. Miller mówi nam, 
że człowiek może przerosnąć wydarzenia, może 
przerosnąć siebie. „Czarownice z Salem" są wiel
kim aktem na cześć wiary w człowieczeństwo. 

R02.mawiala Bożena Winnicka. 

Kierownik techniczny : 
ED\vIU ND GIECZ EWSKI 

Kierownicy pracowni: 

krawieckiej damskiej: ZOFIA ZIMMER * krawieckiej męskiej: GRZE
GORZ FRANKOWICZ * perukarskiej: ALFONS DO MICZEK * sto
larskiej: JÓZEF RESZEć * ślusarskiej : ALEKSANDER MARKOWSKI 
* malarskiej: RYSZARD GIECZEWSKI * modelatorskiej: BARBARA 
MIERZEJEWSKA * t a picersk iej: WIKTOR JAI\KOWICZ * s zews kiej 
GERHARD FOKS * rekwizytorskiej: J AJ' SOKÓŁ * kierownik działu 

akustycznego: HENRYK KOZŁOWSKI 

SCENA W OLSZTYNIE SCENA W ELBLĄGU 

Kierownik administracji: Kierownik administracji: 
BOGUSŁAW MACULEWICZ STA ISŁA W M ACIEJAK 

Główny elektryk: Główny elektryk: 
MIROSŁAW SZOSTAKOWSKI TADEUSZ GERE.J 

Brygadier sceny: Brygadier sceny: 
KAZIMIERZ JURGIN ARKADICSZ BOGDANOWICZ 

Organizator w:downi: Orga nizator widow ni: 
ZENON LEWANDOWICZ NINA BŁESZY 1.'SKA 

Kierownik sceny objazdowej: 
WOJCIECH STACHOWICZ 

Kasa teatru w Olsztynie czynna w godz. 10.00-13.00 i 16.00-19.0U, tel. 39-15. 

K as a teatru w Elblągu czynna w godz. 10.30-14.00 i 17.00-19.00, 
w dni świąteczne 11.00-13.00 i 17.00-19.00, tel. 2'1-00. 



CENA 3 ZŁ 

W repertuarze: 

Ch. Marlowe 
EDWARD II 

Mar Bajdżijew 
POJEDYNEK 

W przy gotowa n i u: 

M. Szatrow 
BOLSZEWICY 

S c e n a „M a r g i n e s" 

ON 
(program o Leninie) 
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